
ІНФОРМАЦІЯ  

про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 

в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 08.12.2016 

 

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся в 

Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області 08.12.2016, переможцями 

визначено: 

            1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Всеукраїнська експертна 

група” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:  

- частини замощення ІІ (інв. № 40049), загальною площею 270,0 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 2. 

Балансоутримувач майна: Балансоутримувач майна: державне підприємство „Бердянський 

морський торговельний порт”. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 450 грн., строк 

виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору; 

2. Фізична особа підприємець – Добрун Анатолій Павлович  на виконання робіт 

з оцінки об’єктів оренди:  

- металевої споруди майстерні (літера Г), загальною площею 14,6 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.  Благовіщенська,45.                                   

Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад „Запорізький професійний 

торгово-кулінарний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн., строк 

виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 

- вбудованого нежитлового приміщення №100 цокольного поверху учбового 

корпусу  №1 (літера А-4), загальною площею 9,6 кв.м. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича –Данченко/Гастелло,71/46. Балансоутримувач 

майна: Запорізький металургійний коледж (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00193588) 

Запорізької державної інженерної академії. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 000 грн., 

строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору 

3.Приватне підприємство „Дніпротех і К
о”  
на виконання робіт з оцінки об’єкта  

оренди:   

- вбудованого нежитлового приміщення №213 другого поверху, площею 10,0 кв.м.  

- нежитлових приміщень з №301 по №304 включно та приміщення №I (сходова 

клітина)  площею 87,8 кв.м. третього поверху будівлі (літера Д, інв. №11450, реєстровий 

номер 01125761.1.АААИБЕ791), загальною площею 97,8 кв. м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. М. Горького,6. Балансоутримувач 

майна: державне підприємство „Бердянський морський торговельний порт”. Вартість 

виконання робіт з оцінки – 4500 грн., строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  

від дати підписання договору. 

4. Приватне підприємство „Аспект” на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: 

- частини приміщення № 2 (у складі приміщення № 14 площею 9,4 кв м та частини 

приміщень спільного користування № І, 1, 5, 12 площею 3,30 кв м) підвального поверху 

будівлі гуртожитку (Літ. А-9), загальною площею 12,70 кв м. Місцезнаходження об'єкта 

оцінки: м. Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, 15. Балансоутримувач майна: ДНЗ 

„Дніпрорудненський професійний ліцей”. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 грн., 

строк виконання робіт з оцінки - 5 календарних  днів  від дати підписання договору. 


